
  نعم حممد؟  : الشيخ

 من باألرض حميطة وأا السموات أصغر هي الدنيا مساء أن العلم أهل بعض ذكر  ؛شيخ بارك اهللا فيك: السائل

 به استدلوا الدليل هو فما لبيضة وهي يف داخلهايعين السماء كا كذلك بعدها اليت مث كالبيضة أا أي جهة كل

  ؟

 السماء وبني بينها  الدنيا سماءالو من كل جهة؛ ؟ كذلك أليس جهة كلب حميطةالسماء  ناآل واضح الشيخ :

 املعراج حديث بدليل مسافة بينها إن ملهما أكثر أو أقل أو احلديث صح إن عام  مخسمائة مسافة ،ةمساف الثانية

 حميطا الكون فيكون هذا ىوعل ،وهكذا )الثالثة السماء ىلإ بي عرج ثم الثانية السماء إلى بي عرج ثم( :قال

   .شيء كل إليها ينتهي يعين ىاملنته سدرة هناك اليت السدرة مسيت اوهلذ، السابعة السماء ىلإ ببعض بعضه

  . ؟ربأك  ويعين أن هذا كأا يف دوائر صغرية وأكرب وأكرب السائل :

   كون عظيم.  ؟أي نعم ويش املانع: الشيخ

  ؟جرم لسمواتشيخ ا: السائل 

 لهم تفتح ال واستكبروا بآياتنا كفروا الذين إن((  أبواب له جرم السماوات نعمالسماوات جرم  :الشيخ 

   .)) ءالسما أبواب

يكون خلق السموات واألرض واستواء اهللا على السماء مث ذكر  قبلها ملا اآلية مناسبة نإ يقول لقائل هلالسائل :

   هذه اآلية اليت هي تضمنت خلق السموات هل دليل على البعث؟  يف قصة آدم 

 مث مجيعا واألرض السموات خلق بأنه البعث علي قدرته يبني أن أراد اهللا إن مثال يعين تأمل ىلإ تاجحت: الشيخ

    نعم عبيد اهللا؟ ماهي واضحة  ؛حتتاج إىل تأمل آدم قصة ذكر

على أن األرض خلقت  تدل تااآلي بعضهناك  السموات قبل خلقت األرض نأ ىعل دلي يةاآل ظاهر: السائل 

  ؟ رأيكم فما السموات بعد

 واهاسف سمكها رفع بناها السماء أم خلقا أشد أأنتم((  وجل: عز اهللا قال اجلواب ىلإ حنتاجهذه  الشيخ :

 الذكر بعدية أو ؟الزمن بعدية هي هل البعدية هذه))  هاادح ذلك بعد واألرض هااضح وأخرج ليلها وأغطش

 قبل األرض خلق اهللا إن قال من ومنهم ؛األرض ادح ذلك ىعل وزيادة يعين الذكر بعدية إا قال من منهم ؟

 رفس معناه الدح ويقول ؛األرض ادح ذلك بعد مث األول هو أسفله يكون ءبنا لكل العادة هي كما السموات

   . الذكر بعدية ال الزمن بعدية البعديةاألصل أن  نأل ؛أقرب وهذا))  ومرعاها ماءها منها أخرج(( اآلية بنفس

  ..القات استخدام جيوزون الذين إليك اهللا أحسن :السائل



  أيش؟ : الشيخ

  ؟  دليل هلم اآلية هذه هل القات شجر جيوزون استخدام القات، نالذي السائل:

 من احملققني لكن ويستعملونه اليمن يف معروف وهو ؛هللا واحلمد عندنا معروفة غري القات ، نعم أي الشيخ: 

  .حيل ال وأنه حرام أنه يرون منه حيدث مما شاهدوه ملا نظرا اليمن علماء

   ؟له نقول ماذا ؟األرض يف اهللا خلق مما ألنه ؛حالل الدخان :مثال قائل قال لو طيب : السائل

 األوقات وإضاعة املال وإضاعة الضرر من منه حيصل مما حترميه ىعل األدلة دلت لكن األصل هو هذا نعم: الشيخ

   .سبق فيما ذكرناها كثرية وأشياء أيضا

 طاعم ىعل محرما ليإ أوحي فيما أجد ال قل((  أيضا: تعاىل بقولهأيضا  الشيخ فضيلة يستدلون و السائل:

  اآلية؟ هذه من يستدلون) )يطعمه

 قال وهلذا ؛احليوان من)) يطعمه طاعم ىعل محرما إلي أوحي فيماد أج ال(( احليوان ذكر بعد ذكر هذا: الشيخ

   .نعم؛ رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميت يف ما والشجر ميتا يكون أن إال

  ..وانتقل يف األرض بالشريعة كبريا هلالرجل مثال عامي يعين جا كان إذا شيخ : السائل 

  أيش سوى؟  الشيخ :

   .انتقل يف األرض: السائل

  : :انتقل؟  الشيخ

  .ن يكون مثال سافر أو كذا:كأ السائل

  ؟جتولالشيخ : 

  .اآلية هلذه فتطبيقانعم جتول : السائل  

  تقصد؟  ))جميعا األرض في ما لكم خلق الذي هو((  الشيخ :

فهل يعمل  شيء يف ارتاب هواآلن  ،لإلنسان حالل شيء كل تقول اليتاآلية ما أذكرها اآلية  ىأي ه: السائل

  ؟. . تطبيقا لآلية أوهل يكون يستعمله 

                                          أي نعم انتهى الوقت. ،لاحل فاألصل مشروب أو مطعوم حل يف انشكك لو نعم يأ: الشيخ 

 قَاُلوا َخِليَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإني لِْلَمَالِئَكةِ  رَبكَ  قَالَ  َوِإذْ .((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الطالب 

َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يـُْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  حُ  َوَنْحنُ  الدسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبي قَالَ  َلكَ  َونـَُقدتـَْعَلُمونَ  َال  َما َأْعَلمُ  ِإن 

 َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها اْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلمَ ) 30(



ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ ) 32( اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا) 31(  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنِْبئـْ

 ُكْنُتمْ  َوَما تـُْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَمائِِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما

  .  ))َتْكُتُمونَ 

 في جاعل إني للمالئكة ربك قال وإذ((: وتعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 قال إذ أذكر :التقدير حمذوف بفعل مفعول وهي :املعربون قال ؛الكرمي القرآن يف مائدا إذ تأيت )) خليفة األرض

 ىصل للنيب ))ربك(( :قوله يف اخلطاب ))للمالئكة ربك قال وإذ  ؛((هتقدير  هذا حمذوف لفعل منصوب فهي

 قال إذ(( اخلاصة الربوبية أقسام من هنا الربوبية ت صار له اخلطاب كان وملا ؛وسلم آلهعلى و  عليه اهللا

 لوكةاأل من مشتق ألنه ؛مألك صلهأو  مألك مجع واملالئكة ؛له للمقول القول تعدية أي للتعدية الالم ))للمالئكة

 قد ولذلك ؛شيئاء أصلها أشياء مثل آخر مكان حرف نقل أي للنقل إعالل فيها صار ولكن ،الرسالة وهي

 ؟شيء مجع أشياء ينصرف وال اسم مجع أمساء ينصرف كيف اسم مجع أمساء ينصرف ال كيف تقول تتعجب

املالئكة  املهم ؛تأنيث مهزة فيها اهلمزة أشياءأن و  ؛أصلية فيها اهلمزة اسم مجعها اليت أمساء أن ذلك يف والسبب

 عامل واملالئكة))  رسال المالئكة جاعل(( :تعاىل اهللا قال وهلذا ؛الرسالة وهي األلوكة أيش؟  من مشتق نقول

 وحيضرون معنا موجودون فهم وإال ؛يرون ال الغيب عامل وهم وشرب أكل إىل حيتاجون ال نور من خلقوا غييب

 حضر إذا مث فاألول، األول يكتبون اجلمعة يوم املساجد أبواب عند ويقفون الذكر جمالس وحيضرون العلم جمالس

 وجل عز اهللا حكمة من وهذه نراهم ال ؟نراهم حنن هل لكن ؛اخلطبة يستمعون أتوا مث الصحف طووا اإلمام

 أحيانا ذلك مع لكن ؛نؤمن ال أو نؤمن هل ليبتلينا الصفات ذه هؤالء عن ورسوله اهللا خيربنا أن هئوابتال

 ما عادي بشر )) سويا بشرالها  تمثل(( :مرمي قابل حني جربيل عن تعاىل اهللا قال كما البشر بصور يتشكلون

 كما رجل بصورة أصحابه يف جالس وهو وسلم وآله عليه اهللا ىلرسول اهللا ص ىلإ جربيل جاء وكما ؛شيء يف

 من يعرفه وال السفر أثر عليه يرى ال الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد( :عنه اهللا رضي عمر قال

 كفيه ووضع ركبتيه ىإل ركبتيه أسند المتأدب جلسة والسالم الصالة عليه النبي ىإل وجلس أحد الصحابة

 اإلنسان بصورة روحه ليقبض السالم عليه ىموس إىل املوت ملك ىأت وكما ؛املعروفة األسئلة وسأله )فخذيه ىعل

 علم لو وإال وجل عز اهللا رسول أنه يعرف مل ألنه ؛نفسه عن دفاعا فصكه قويا شديدا السالم عليه موسى وكان

 نهأ  وسلم عليه اهللا ىصل موسى عن وملمع هو وكما نفسه عن اإلنسان يدافع البشر كعادة لكن ؛هذا فعل ما

 نعم؟ هلك عليه ىفقض واحدة وكزة وكزه عدوه من الذي ىعل شيعته من هو الذي استغاثة ملا شديد قوي رجل

  .غييب عامل أم فيهم األصل املالئكة حال كلفعلى  



 بعضا بعضهم خيلف أو ؟سبقه من خيلف وأ ؟اهللا خيلف خليفة))  خليفة األرض في جاعل إني((  :هلم قال 

 خيلفون اخللفاء منهم جيعل أن وبنيه آدم اخلليقة هذه من أراد تعاىل اهللا أن فيحتمل األول أما ؟ ماذا أم يتناسلون

 عجز عن وال ذلك من هوحاشا وتعاىل سبحانه باهللا جهل عن ال إليها والدعوة شريعته بإبالغ عباده يف تعاىل اهللا

 بين فاحكم األرض في خليفة جعلناك إنا داوود يا(( :تعاىل قال كما عباده من يشاء من ىعل مين لكنهو 

 ؛سبقهم من خيلفون خليفة ،سبقهم من خيلفون أيضا وكذلك ؛عباده بني احلكم يف اهللا خيلف خليفة هو)) الناس

 مبعىن األول ىوعل ؛الفاعل ىعل ؟املفعول وأ الفاعل مبعىن االحتمال هذا ىعل هنا اخلليفة فتكون هذا ىوعل

 هذا ىعل أو التقدير هذا ىعلو  ؛حيىي وهذا ميوت هذا يتناسلون أم مبعىن بعضا بعضهم خيلف أم أو ؛املفعول

  . واقع هذا وكل حمتمل هذا كل ؛املفعول واسم الفاعل السم صاحلة خليفة تكون التفسري

 ملن أيش ملن؟ خليفة أم ىعل يدل)) الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل(( :املالئكة قول لكن 

((  :عزوجل را املالئكة فسألت فيها وتفسد الدماء تسفك ذلك قبل خملوقات األرض ىعل كان أنهو  همسبق

))  تعلمون ال ما أعلم إني قال لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل

 اهللا ينزه والذي ننزه مبعىن نسبح)) بحمدك نسبح ونحن((  م:وقوهل سبقت كاليت تكون وال احلال وستتغري يعين

 ؛عنه اهللا ينزه هذا كل ؛املخلوقني مماثلة :شئت إن ثالثا وزد ؛كماله يف النقص :والثاين ؛النقص أوال :شيئان عنه

 يف النقص أيش؟ الثاين ؛خربا وال دائما وصفا ال ،أبدا ا اهللا يوصف أن ميكن ال نقص صفة كل يعين النقص

 ،ضعف ايعرتيه أن ميكن ال قوته ،جزع ايعرتيه أن ميكن ال قدرته ؛نقص كماله يف يكون أن ميكن فال ؛هكمال

 همانبي وما واألرض السموات خلقنا ولقد((  :زوجلع قال وهلذا ؛جرا وهلم ،نسيان يعرتيه أن ميكن ال علمه

 كماله يعرتي أن ميكن ال الصفات كامل عزوجل فهو ؛كثري وال قليل ال)) لغوب من مسنا وما أيام ستة في

  .نقص

 شئنا إن هذه ؛املخلوقني مماثلة عن ؛مشاة تقل واليا حممد انتبه اآلن مماثلة  املماثلة املخلوقني مماثلة عن :الثالث 

))  ىاألعل المثل وله((  :وقال))  شيء كمثله ليس(( :فقال بالذكر فردهاأ تعاىل اهللا نأل بالذكر أخذناها

 متثيل نأل ؛النقص األول القسم أقسام؟ أي يف داخل جعلناها شئنا وان))  األمثال هللا تضربوا فال((  :وقال

  : القائل قال كما ناقصا الكامل علجت والناقص الكامل بني املفاضلة إن بل ؛النقص يعين باملخلوق اخلالق

  العصا من ىمضأ السيف إن قيل إذا                         - ؟ ىمت-  قدره ينقص السيف أن تر لمأ  

 رديء رديء؟ وال قوي هذا السيف أن لك يتبني ؟يفيد تقول ماذا العصا من ىمضأ سيف عنده فالن قلت لو 

 وهو األول القسم يف ندخله ارمب الثالث القسم هذا ندخل فرمبا ؛بشيء ليس  نهأ معناه ؟العصا من ىأمض



 أن لنا ينبغي ذلك أشبه ما أو اهللا أسبح أو اهللا سبحان نقول عندما لنا ينبغي التسبيح حال كل ىعل ؛النقص

 عليه دلت ما نستحضر لكن والرأس العني ىوعل الذكر نقوهلا ذكر أا ىعل نقوهلا ال يعين ؛املعاين هذه نستحضر

 عن منزه عيب كل عن منزه نقص كل عن منزه عزوجل اهللا أن فاملعىن اهللا سبحان قلت إذا نكأو  املعاين من

 تسبيحا أي للمصاحبة هنا الباء إن :العلماء قال  ))بحمدك نسبح(( ))بحمدك(( :وقوله .كماله يف نقص

 احلمد نأل ؛الكمال وإثبات النقص نفييعين   التحليةأيش؟ و و  التخلية تتضمن اجلملتان فتكون ؛باحلمد مصحوبا

 هو بل ؛املتكلمني بعض يقوله كما االختياري فعلال ىعل باجلميل والثناء تقل وال ؛بالكمال احملمود وصف

 هذا ىعل والدليل ثناء فسمه بكمال أخرى مرة وصفت نإف ؛وتعظيما حمبة ذلك ىعل زد بالكمال احملمود وصف

 :قال فإذا نصفين عبدي وبين بيني الصالة قسمت :قال ىتعال اهللا نإ(  صحيحال ديثاحل يف جاء ما

   .) عبدي علي أثنى :قال ))الرحيم الرحمن(( :قال وإذا عبدي حمدني :قال ))العالمين رب هللا الحمد((

 يعين، التحلية قبل تكون التخلية أن جلأ من احلمد ىعل التسبيح وقدم))  لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن(( 

نسبح بحمدك (( النقص من خال حمل ىعل الكمال يرد أن جلأ من الكمال إثبات قبل يكون النقص نفي

 وختليه ةئترب  التنزيه نأل ؛التنزيه علي زائد أمر وهو التطهري معناه التقديس ))لك نقدس(( :وقوله)) ونقدس لك

 المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم(  االستفتاح دعاء يف نقول وهلذا ؛زائد أمر والتطهري

 بالماء خطاياي من اغسلني اللهم الدنس من األبيض الثوب ىينق كما خطاياي من نقني اللهم والمغرب

 نهأ وتطهريهونقص  عيب كل عن عزوجل اهللا تنزيه بني اإلنسان فيجمع ؛التطهري عيني فالتقديس)  والبرد والثلج

 اإلخالص فتفيد لالختصاص هنا مالال ))لك ونقدس(( ؛نقص من الذهن يف يعلق  أن ميكن ملا إطالقا أثر ال

 تعلمون ال ما أعلم إني(( :قال ؟تعاىل اهللا مأجا ماذا ؛يقدس أنب أهل تعاىل اهللا نأل ؛لالستحقاق أيضا وهي

 إين املعىن هل ؟موصوفة نكرة أو موصول اسم هنا ما )) تعلمون ال ما أعلم إني(( الكالم هذا بعد ما قف ))

 طيب ؛وهذا ذاهل حلاصهي و  وهذا هذا حتتمل ؟ تعلمون ال الذي علمأ إين املعىن أو ؟تعلمونه ال شيئا علمأ

   .احلال تتغري وسوف )) تعلمون ال ما أعلم((

 الصاحل السلف عليه الذي هو وهذا )) للمالئكة ربك قال وإذ (( عزوجل هللا القول إثبات الكرمية اآلية هذه يف 

  .يقول قول له تعاىل اهللا نأب نؤمن أننا

 :ومجلة ))خليفة األرض في جاعل إني(( :قوله من ؟ حبرف أنه ناأخذ أين من ؛وصوت حبرف قوله نأ وإثبات 

 قال أنه صوتب أنه ونأخذ))  خليفة األرض في جاعل إني (( حروف وهي القول مقول ))جاعل إني((

 كان إذا أيش؟إذا كان بإال  املالئكة إىل واصال قوله يكون أن ميكن وال ؛املالئكة إىل واصال قوال أي للمالئكة



 الطور جانب من ناديناه و(( :تعاىل لقوله قويا يكون وقد خفيا يكون قد الصوت مث ؛كذلك وهو بصوت

 من هو بل عزوجل هللا الكمال غاية هو احلقيقة وهو السنة أهل عليه الذي هو وهذا))  نجيا وقربناه األيمن

 كائن فهو الكون يف حيدث ما فكل  وشرعا كونا يشاء مبا متكلما وجل عز اهللا يكون أن الكمال صفات أعظم

 فهو شيء كل إذا هللا مراد فهو شيء وكل)) فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  الدليل ؛بكلمة

   . الرسل ىعل اهللا أنزل ما فهو الشرعي القول وأما ؛بقدر

 ميكن وال ؛وأجابوا اخلطاب إليهم وجه تعاىل اهللا أن ؟ وجهه ؛عقول واذو  املالئكة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 إن :قال ملن خالفا عليه باو اجل هو الكالم ؛يعقل من إال جييبه أن ميكن وال يعقله ملن إال اخلطاب يوجه أن

   .أجساد ال عقول مإ قال أو بذلك يوصفون ال املالئكة

 الفعل معىن فما ،كثريا عليكم يتكرر وهذا وجل عز هللا االختياري الفعل إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وال وال يستوي جييء فال ؛ةاالختياري األفعال به تقوم ال اهللا إن يقولمن  البدع أهل أن من :معناه االختياري؟

 اهللا يوصف عن صح ولو، شيئةاملب تقع اختيارية أمور هذه ألن ب؛يعج وال يفرح وال يضحك وال يتكلم وال ينزل

 اهللا وسبحان النص مقابلة يف فاسد قياس ؛حبادث إال تقوم ال واحلوادث حوادث هذه نأل ؛حادثا لكان ا

 فسر وهلذا يفعل ال وجل عز الرب يكون أن عيب كربأ ذاه؛يفعل ال بأنه عزوجل اهللا يصفه أن أعظم ما !العظيم

 ما يفعل أن احلياة كمال من نأل الفعال هو ))الحي(( ))القيوم الحي(( :تعاىل قوله يف احلي السلف بعض

 سلبوا الفاسدة الضعيفة الواهية بعقوهلم سلبوا باهللا والعياذ فهؤالء ؛الشك ناقص فهو يشاء ما يفعل مل وإذا ؛يشاء

 كالما يتكلم ال يتكلم ما ألنه ؛والفعل القول اهللا عن ينفون إذا القول هذا ىلإ أضف ؛كماله وجل عز اهللا

  .  والفعل القول اهللا عن وافنف اختياريا

 علي تدل اآلية وهذه ؛يفعل وال يتكلم ال يقال أن به اهللا يوصف نقص كربأ هذا ؛شيء بقي ما ؟ بقي ويش

على ما دليلكم  ؛للمستقبل ؟ للماضي وال للمستقبل فاعل اسم ))جاعل((و ))جاعل إني(( األفعال ثبوت

 األفعال ثبوت ىعل دليل ففيه هذا ىوعل للمستقبل كان إذا إال ينصب فاعل اسم وال نصبت أا ؛ال ملستقبل؟ا

    أسئلة؟ ؛انتهى الوقت عزوجل هللا ةاالختياري

 هنا اخلليفة أن قلناه الذي األول االحتمال ىلإ يذهبون ريالتفس أئمة من كثري. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

 ال يقول و القول هذا ىعل شديد إنكار تيمية ابن اإلسالم لشيخ قرأت لكن ؛هذا ىعل ومشوا اهللا عن خليفة

   كذا؟ أو غائبا أو إىل حيتاج  أو ناقصا مثال كان من إال يستخلف

   .هذا غري له كالم آخر شيخال ال ما هو صحيح: الشيخ



  ؟ هذا قرأت أنا: السائل

 األرض في خليفة جعلناك إنا داود يا((  :اهللا قال كما حنن نقول إمنا ؛ثان موضع يف كالم آخر  ميكن: الشيخ  

((  

  :ماذا نقول عن ...؟ السائل

  ......لنقول اآلية فيها احتمال الشيخ :

  ؟ ذكرمتوه الذي تفسري أما اإلسالم شيخ قول عن نقول ماذالكن  :السائل  

 يكون قد فو شأ شانع اآلن يدي بني كتاب ليس أو رمبا أنه  يف موضع آخر هذا له كالم نقول ما :الشيخ 

  .هؤالء تفسريأجل  من إنكار مقام املقام أن ىعل تدل قرائن

  ه هذا معناه صار العكس .كمال اتوصف وصف أنه معىن قدوس شيخ بقي هناك نقدس قدس ؛ شيخ:السائل  

  القدوس يعىن الطاهر من كل عيب. ،الطاهر:الشيخ 

  ؟ش؟ من باب إثبات الكمال عكس التسبيحيصفة الكمال . أ : السائل

   من اهللا إال وهي متضمنة للكمال ما فيه نفي حمض.ألنه ما ميكن يوجد صفة نقص صفة منفية :الشيخ  

 بعض خطاب عن اجلواب فكيف خاطبهم اهللا نأل ؛عقول ذوا املالئكة نشيخ إذا قائل إذا قلتم إ:السائل  

  .؟ ))يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم((سليمان قال:  ات كالنملة احليوان

  :خاطب األرض الشيخ 

  : نعم .. السائل

فنقول هذه  ))لألرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أبينا طائعينأنا كنت أتوقع أنك تقول إن اهللا قال: (( : الشيخ 

لكن إذا صار هناك أشياء  ؛واألصل أن من خياطبه اهللا فهو عاقل ؛املخلوقات بالنسبة هللا عزوجل كلها هلا عقول

  صل أنه ال خياطب إال من يعقل .وإال فاأل ؛تدل على أن العقل بالنسبة ملخاطبة اهللا له فقط آمنا به

  ؟إذا يصلح لألرض: السائل 

لكن بالنسبة خلطاب اهللا  ةألن الذي أخرج األرض عن ذلك هو أن نشاهدها ما هي عاقل؛ما يصلح  : الشيخ

   .ةعاقل

  أيضا ؟ قلوبذووا عقول فهل يصح أن نقول إم ذووا  املالئكة قولنا أن ؛أحسن اهللا إليك: السائل

  .االستدالل يصح ما ال الشيخ :

  ؟)) . . . بها يفقهون ال قلوب لهم((  القرآن يف اهللا قال ،شيخيا  لكن : السائل



   ؟ اطبخي من:الشيخ  

  .  الناس خياطب:السائل 

  .......: السائل

 املالئكة أن د السلفعن املشهور نأل ؛املعنوي القلب هنا امعناه القلوب يقال قدأعلم بذلك ... : اهللا الشيخ

  .والشرب كللأل حيتاجون وال يشربون وال يأكلون ال وهلذا أجواف مهل ما صم

  :....السائل 

 قلب هذا )) الصدور في التي وبلالق ىتعم ولكن (( تعاىل قوله لكن. القلب املعنوي هذاأي نعم :الشيخ   

  كاا.مبألنه وصفها  ؛حسي

  :.....؟ السائل

ما وصلناها يف  )إني جاعل في األرض خليفةوصلنا هذا وصلنا إىل (:قلنا هذا قلنا هذا إىل اآلن ما الشيخ 

   الفوائد

 ُكْنُتمْ  ِإنْ  َهُؤَالءِ  بَِأْسَماءِ  َأنِْبُئوِني فـََقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُم  ُكلَها اْألَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلمَ (( : الطالب

ُهمْ  آَدمُ  يَا قَالَ ) 32( اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  َأْنتَ  ِإنكَ  َعلْمتَـَنا َما ِإال  لََنا ِعْلمَ  َال  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا) 31( َصاِدِقينَ   َأنِْبئـْ

 َوَما ُدونَ تـُبْ  َما َوَأْعَلمُ  َواْألَْرضِ  السَماَواتِ  َغْيبَ  َأْعَلمُ  ِإني َلُكمْ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ  بَِأْسَماِئِهمْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلما بَِأْسَمائِِهمْ 

 اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأَبى ِإْبِليسَ  ِإال  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ ) 33( َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ 

)34(((  

 ىعل عرضهم ثم كلها األسماء آدم وعلم (( :تعاىل تبارك اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ

 بعض أخذنا) إني جاعل في األرض خليفة( عني؟؟ عينت كيف ؛عزوجل اهللا هو الفاعل ))علم(( )) المالئكة

  ؟ عدها. الفوائد

 هللا اإلتيان فعل إثبات ، العقول ذووا املالئكة والصوت، باحلرف القول واثبات عزوجل هللا القول إثبات الطالب:

     .....عزوجل

 وهذا ؛خليفة معىن يف األقوال أحد ىعل بعضا بعضهم خيلف آدم بين أن :الكرمية اآلية فوائد من.  طيب: الشيخ

 من وهذا ؛بينهما وما واحدة سنة له من مع سنة مائة له من فتجد بعضا بعضهم خيلف آدم بين أن الواقع هو

 وال األحوال استقامتا م وال رحبت مبا األرض لضاقت بقي ولد من بقوا لو الناس نأل ؛وجل عز اهللا حكمة

   . العظيمة املصاحل من ذلك غري ىلإ عليهم يةالوال وال للصغار ةالرمح حصلت



  .)) لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن (( م:لقوهل ؛وجل عز اهللا عبادةب املالئكة قيام : الكرمية اآلية فوائد ومن 

    .)) الدماء سفكيو  فيها يفسد من فيها أتجعل(( :لقوهلم ؛األرض يف لإلفساد املالئكة كراهة :ومنها 

 بحمدك نسبح ونحن (( :لقوهلم ؛به بأس ال اخلري من فيه مبا نفسه اإلنسان وصف أن اآلية: هذه فوائد ومن

 وال آدم ولد سيد أنا( :عليه الصالة والسالم النيب قال وهلذا ؛بأس فال اخلرب جمرد املراد كان إذا )) لك ونقدس

  . جيوز ال فهذا النفس وتزكية االفتخار املقصود كان إذا أماو ) فخر

 نقدس(( :والثاين  ))؛بحمدك نسبح(( :قالوا حيث وجل عز هللا املالئكة تعظيم شدة :الكرمية اآلية فوائد ومن

  .)خطاياي من واغسلني والخطايا الذنوب من نقني( :هقول يشبه فهو  ))لك

 ))أعلم((و )) تعلمون ال ما أعلم إني (( :لقوله ؛اخللق وبني اهللا بني لةضافامل جواز :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 بل باا ىعل ليست ))أعلم(( وقالوا ؛اهللا ينزهون إم :يقولون من بعض وخالف ؛احلق هو وهذا تفضيل اسم

 ومن املشاركة متنع ال عامل كلمة نأل ؛هللا تنقصا أشد هذا صار بعامل فسروها إذا أم علموا وما عامل مبعىن هي

 تعلمون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم واهللا((  :وتعاىل تبارك اهللا قال كما عامل هو من فيهم اخللق أن املعلوم

 :وسلم عليه اهللا ىصل حممد لنبيه وقال)) تشكرون لعلكم واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل شيئا

 فنقول وعليه))  ترجعوهن فال مؤمنات علمتموهن فإن((  :تعاىل اهللا وقال. ))تعلم تكن لم ما علمك((

 )) الحاكمين بأحكم اهللا أليس((  الكرمي القرآن ويف الرامحني أرحم اهللا إن: يقال كما بابه ىعل هنا ))أعلم((

   استنباط فوائد ما يف أسئلة .


